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Věc :   Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  

Drážní úřad obdržel dne 7. března 2016 Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Váš dotaz se týkal platů a rozpočtu Drážního úřadu a zněl: 

1. Kolik činí průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vaší organizace za posledních 12 
měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce? 

2. Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků dostal za posledních 12 měsíců? Pokud je to možné, 
prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce. 

3. Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a odměn) v posledním 
roce jeho/jejího působení ve funkci? 

4. Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vaší organizace? 

5. Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován? 

6. Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)? 

K Vašim jednotlivým dotazům sděluje Drážní úřad následující: 

Ad 1. Průměrný měsíční plat současného ředitele Drážního úřadu za posledních 12 měsíců činí 81 302 Kč. 
Stávající ředitel Drážního úřadu byl jmenován do funkce dne 1.8.2014. 

Ad 2. Za posledních 12 měsíců byla řediteli Drážního úřadu přiznána jednorázová odměna v měsíci 
listopad 2015, a to ve výši 113 000 Kč. 

Ad 3. Průměrný měsíční plat předchozího ředitele Drážního úřadu za posledních 12 měsíců činil 74.277 
Kč. Předchozí ředitel Drážního úřadu byl jmenován do funkce dne 2.10.2013. 

Ad 4. Jmenování ředitele Drážního úřadu se, dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, řídí zákonem o státní službě. 

Ad 5. Drážní úřad je financován ze státního rozpočtu a pro rok 2016 činí jeho rozpočet 79 213 511 Kč. 

Ad 6. Ke dni 1.3.2016 měl Drážní úřad 109 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky). 

S pozdravem         

                        Ing. Jitka Kotásková 
                            ředitelka odboru 
                                kanceláře ředitele  DÚ 


